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NO AR
Acontece nesta 
sexta-feira (17) 
na Base de Avia-
ção de Rio Preto 
a segunda etapa 
da 3º Olimpíada 
Operacional do 
Comando de 
Aviação da Po-
lícia Militar do 
Estado de São 
Paulo a partir 
das 7h30.
Pág.A4

Tanabi venceu 
mais uma on-

tem e segue 
líder do Paulis-

ta Sub-20

Renan CONTRERA

Proporção de motoristas habilitados 
em Rio Preto é maior que na capital

PESQUISA DO DETRAN

Com 469 mil habitantes, Rio 
Preto tem 302.160 condutores 
(64% da população). Já a cida-
de de São Paulo registra popu-
lação de 12,4 milhões e 6,2 
milhões de Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNHs) registra-
das, o que representa 50% da 
população habilitada. Rio Preto 
também possui uma média 
acima do Estado. O levanta-
mento foi realizado com base 
nos dados de julho de 2021. A 
cidade com o maior percentual 
motoristas habilitados é Santos 
com 72%.                 Pág.A2

Tanabi vence 
e segue líder 
do Paulista 

SUB-20
O Tanabi segue invicto no 

Campeonato Paulista Sub-
20 e conquistou mais uma 
vitória nesta quinta-feira (16). 
Jogando fora de casa, o Índio 
da Noroeste bateu o Fernan-
dópolis por três a um e segue 
em primeiro lugar no grupo 1. 
O resultado garantiu matema-
ticamente a classificação da 
equipe para a próxima fase. 
Na cola do Tanabi, o Mirassol 
também conquistou mais uma 
vitória nesta quinta-feira. 

   Pág.A6

Parto 
humanizado 
cresce 36% 

em dois anos
Nesta sexta-feira (17) é cele-

brado o Dia Mundial de Seguran-
ça do Paciente e o tema deste 
ano é “Parto Seguro e Cuida-
doso”. O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) em Rio Preto 
divulgou que o número de partos 
humanizados tem aumentado.
Nos últimos dois anos foi cons-
tatado um crescimento de 36%. 
Até agosto deste ano já foram 
realizados 116 partos humani-
zados na instituição.  Pág.A5

Vereador quer 
trocar multa 
por plantio
 de árvore
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Adesão ao PPI do Semae acaba 
hoje; corte de água volta na 2ª feira
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Catadora de 
recicláveis de 

63 anos 
é atropelada 
em Rio Preto
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Jovem bate 
moto em 
carreta na 
BR 153 
e morre
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DIG prende 
casal acusado 
de sequestro 
relâmpago 
de mulher
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Oportunidade:
Balcão de 

Empregos tem 
717 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto fechou esta quin-
ta-feira (16) oferecendo 717 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
merendeira escolar (50), sol-
dador (25), telemarketing com 
experiência (20), empacota-
dor (20), consultor de vendas 
(17), garçom (14), auxiliar de 
produção (14), entre outros. 
Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão através do site da 
Prefeitura.   Pág.A2

PGE dá parecer 
pela extinção 
de cargos e 
funções na 
prefeitura
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Trânsito decide interditar 
pista da avenida Ernani Pires
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O profissional do futuro: 
3 comportamentos que 

vieram para ficar
Em um mundo pré-pandê-

mico, era bem comum ler ar-
tigos que afirmavam que os 
profissionais do futuro seriam 
mais habilidosos em demandas 
tecnológicas ou que exerceriam 
trabalhos mais analíticos que 
manuais e por aí vai. O que ne-
nhum de nós imaginaria, porém, 
é que uma estávamos próximos 
de viver uma pandemia, que mu-
daria para sempre a forma como 
de trabalhar. 

Claro que a pandemia não 
anulou a evolução tecnológica. 
Muito pelo contrário, uma vez 
que sem ela seria impossível permanecermos produtivos por 
tanto tempo. A grande questão, porém, é que os profissionais do 
futuro sob a ótica atual terão muitas outras habilidades além de 
ser apenas mais analítico ou de dividir boa parte da sua demanda 
com máquinas. Com aproximadamente dois anos de pandemia, 
já é possível vislumbrar outro tipo de profissional: o que aprendeu, 
dentre tantas experiências, permanecer concentrado, quando o 
ambiente ao redor pede descontração, no home office. 

O home e o office
Se por um lado, 60% da população teve a sua primeira 

experiência de home office no último ano, por conta do distan-
ciamento social, conforme a pesquisa da EDC Group, por outro, 
é cada vez mais comum que para os próximos meses a gente 
nunca mais trabalhe no mesmo formato presencial. 

Um levantamento chamado “Esperanças e Temores 2021, 
da PwC, nos mostra que somente 9% das pessoas que podem 
trabalhar remotamente desejam voltar a se deslocar para um 
ambiente de trabalho todos os dias e 72% dos entrevistados que 
podem trabalhar remotamente afirmaram preferir uma mistura 
de trabalho presencial e remoto. 

Ainda nesse campo, outro levantamento, dessa vez realizado 
pela consultoria Robert Half, mostra que, se o home office fosse 
proibido, 40% dos entrevistados prefeririam mudar de emprego. 
Ou seja, ao que tudo indica, o modelo híbrido de trabalho será 
prioridade para boa parte dos trabalhadores. Assim, uma das 
principais características do profissional do futuro é a responsa-
bilidade de equilibrar a vida entre o home do office. 

Saúde mental
Outra característica que será frequente nesses profissionais 

do amanhã será o cuidado com a saúde mental. Conforme 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% da po-
pulação brasileira é ansiosa, número equivalente a 18 milhões 
de pessoas. 

Isso nos rende o reconhecimento como o país mais ansioso 
do mundo. Com a pandemia esse número aumenta ainda mais, 
uma vez que a atmosfera ameaçadora da doença, somado ao 
isolamento social e a sensação de incerteza econômica compõe 
um combo potente contra a saúde mental. Segundo a Organi-
zação Pan-Americana da saúde, 53% dos brasileiros afirmaram 
que seu bem estar mental piorou em 2020. 

Nomadismo digital
Se em outros tempos o termo “nômade digital” era direcio-

nado apenas para aquela parcela da população recém-forma-
da que sonhava em trabalhar da praia, hoje, pode-se afirmar 
que a maioria da de nós já aderimos ao nomadismo - mesmo 
que de maneira obrigatória.  Assim, é possível afirmar, que a 
preocupação por um escritório físico não será mais latente nos 
trabalhadores do futuro.

Aprendemos a trabalhar de diferentes maneiras e lugares. 
Segundo um levantamento do OOND, por exemplo, é possível 
identificar que até as salas de reunião, que até então eram 
destinadas a encontros pontuais, se tornaram escritórios por 
um dia de diferentes empresas. Além disso, é cada vez mais 
comum observar notícias de profissionais que, graças ao trabalho 
remoto, puderam se mudar das grandes metrópoles onde estava 
instalada a sede das empresas. De acordo com uma pesquisa 
da Ticket, 28% dos participantes já consideravam mudar para 
outra cidade no final do ano passado. 

Ou seja, as tendências apontam que o comportamento dos 
profissionais do período pós-pandêmico será ainda mais voltado 
também a sua individualidade. Como assim? Claro que estamos 
falando de trabalhadores mais conectados com a tecnologia e 
afins. Mas, a pandemia também trouxe uma visão diferente de 
acessibilidade, pertencimento, saúde, carreira e gestão, 

Será necessário que as empresas tenham grandes sedes, 
quando a maioria dos colaboradores preferem ficar em casa? 
Seria então os escritórios compartilhados um novo formato de 
benefício para além do vale-refeição? Penso que qualquer res-
posta no momento atual pode ser pouco efetiva, visto que ainda 
estamos em processo de mudança. Mas, uma coisa é certa: 
não voltaremos mais ao que era antes.

Diogo Cortês, fundador do OOND

ARTIGO Rio Preto tem mais CNHs 
ativas que a capital paulista

Um levantamento feito pelo 
Departamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.SP) 
apontou que São José do Rio 
Preto possui proporcionalmente 
mais cidadãos habilitados do 
que a capital paulista.

Com 469 mil habitantes, Rio 
Preto tem 302.160 condutores 
(64% da população). Já a cida-
de de São Paulo registra popu-
lação de 12,4 milhões e 6,2 
milhões de Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNHs) registra-
das, o que representa 50% da 
população habilitada.Rio Preto 
também possui uma média 
acima do Estado. Dos 46,6 
milhões de cidadãos paulistas, 
25,9 milhões possuem CNHs 
registradas no Departamento de 
Trânsito, o equivalente a 55% da 
população. O levantamento foi 
realizado com base nos dados 
de julho de 2021. A cidade com 
o maior percentual motoristas 
habilitados é Santos com 72%.

A operadora de telemarke-
ting Ana Paula Assunção, 21 
anos, é uma das que está 
em processo de tirar a CNH 
e aumentar esse índice. Ela 
já concluiu as aulas teóricas 
e vai iniciar as aulas práticas. 
De acordo com ela o lockdown 
fez com que os procedimentos 
fossem adiados e por isso só 
conseguiu dar início ao processo 
de habilitação mais tarde.

“É uma experiência emocio-
nante para mim, uma conquista 
enorme. A ansiedade na hora do 
exame do Detran, a tensão e o 

medo de não passar. Felizmente 
tudo correndo muitíssimo bem”, 
afirmou.

Ela também contou que foi 
demitida no início do ano e o 
valor da rescisão possibilitou 
que ela desse entrada nos 
custos para tirar habilitação. “O 
planejamento foi difícil. Eu tive 
que batalhar muito para con-
quistar esse sonho. Trabalhava 
em shopping, morava sozinha, o 
salário quase não dava pra viver 
direito”, comentou Ana.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

PROPORCIONAL

Divulgação

Segundo o arquiteto e pro-
fessor de Planejamento Urba-
no da PUC-Campinas, Thiago 
Amim, a dispersão urbana de 
cidades menos adensadas e 
mais espalhadas do que a ca-
pital acarreta em uma procura 
maior pelas habilitações e, con-
sequentemente, a utilização de 
veículos particulares.

“O desenvolvimento urbano 
da cidade de São Paulo e de sua 
densidade populacional viabiliza 
a utilização de mais transportes 

públicos como linhas de trem, 
metrô e ônibus. No interior 
temos a verticalização dos mu-
nicípios e a dispersão dos habi-
tantes em áreas maiores e mais 
distantes, o que dificulta uma 
caminhada a pé ou a utilização 
de um transporte público, que 
leva muito mais tempo do que 
uma viagem de carro ou moto. 
Além disso, muitas cidades são 
circundadas por rodovias o que 
motiva também a procura pela 
habilitação”, afirmou. 

NO AR EMPREGOS

Etapa de Olimpíada de 
Aviação acontece hoje 

Acontece nesta sexta-feira 
(17) na Base de Aviação de 
Rio Preto a segunda etapa 
da 3º Olimpíada Operacional 
do Comando de Aviação da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo.

O evento que está previsto 
para iniciar às 7h30 tem como 
objetivo o aperfeiçoamento e 
a melhoria constante da ca-
pacitação técnico-profissional 
dos operadores que atuam 
diretamente nas atividades 
da Aviação de Segurança 
Pública.

A primeira etapa da olim-
píada foi realizada na Base 
de Aviação de Piracicaba no 
dia 10 de setembro, onde as 
atividades foram realizadas 
pelo grupo A, que é composto 
pelas Bases de Aviação dos 
municípios de Campinas, São 
José dos Campos, São Paulo, 
Praia Grande, Sorocaba e 

Piracicaba.
Agora na segunda etapa a 

atuação será realizada pelos 
profissionais de Araçatuba, 
Bauru, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto e São José 
do Rio Preto, municípios que 
compõem o grupo B da olim-
píada.

Para o evento cada cidade 
deverá enviar cinco militares 
da aviação para executar sete 
provas nas quais seis serão 
baseadas em Procedimentos 
Operacionais e Administrati-
vos e por último um teste de 
aptidão física (TAF).

Além dos 25 participantes 
estarão presentes na data do 
evento a comissão organiza-
dora e juízes para avaliação 
das provas e marcação do 
tempo. Ao final dos testes 
duas equipes serão classifica-
das para disputar a final que 
acontecerá no dia 10 de de-
zembro. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Balcão tem 717 
vagas de trabalho

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(16) está oferecendo 717 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
merendeira escolar (50), sol-
dador (25), telemarketing com 
experiência (20), empacota-
dor (20), consultor de vendas 
(17), garçom (14), auxiliar de 
produção (14), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (9), ciências contábeis 
(6), engenharia civil (5), enge-
nharia elétrica (4), pedagogia 
(3), arquitetura (2), RH (1), 
financeiro (1), pedagogia (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura www.riopreto.sp.gov.

br/balcaoempregos e se can-
didatar às vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bRe-
latório de vagas por período 
– 02092021alcaoempre-
gos/, a empresa pode fazer o 
cadastro e encaminhar uma 
busca por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO
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ADIN Vereador tem proposta 
para trocar multa por 

plantio de árvore

O vereador Robson Ricci 
fez um Projeto de Lei (PL) 
que dispõe sobre a possi-
bilidade do pagamento de 
multas ou infrações – que 
deveriam ser quitados em 
dinheiro – possam ser substi-
tuídos pelo plantio de mudas 
de árvores, sendo que cada 
muda de árvore correspon-
deria a 1 UFM (Unidade 
Fiscal Municipal) aplicado 
na sanção.

De acordo com o PL, 
seria uma alternativa e não 
uma obrigatoriedade. O pedi-
do de substituição só poderá 
ser feito no prazo de 10 dias 
úteis após o lançamento 
definitivo da dívida e o so-
licitante poderá cumprir o 
plantio no prazo de até um 
ano após o deferimento do 
pedido de substituição.

Durante o prazo estabele-
cido para cumprir o plantio, 
o Município não poderá 
promover a execução judicial 
da dívida, mas poderá esti-
mular à quitação e inserção 

do devedor nos serviços de 
proteção ao crédito, por 
programa de parcelamento 
incentivado, ou qualquer 
outro que cumpra o mesmo 
objetivo.

“A qualquer momento, 
dentro do prazo de um ano, 
o devedor poderá desistir do 
plantio e fazer o pagamento 
em dinheiro. Porém, no caso 
de reincidência da mesma 
infração, o devedor não terá 
a opção do plantio”, ressalta 
o parlamentar.

Em caso de o devedor 
optar pelo plantio e não 
cumprir no prazo estipulado, 
automaticamente deverá pa-
gar a multa com a obrigação 
pecuniária.

“O projeto apresentado 
tem o intuito de promover a 
recuperação ambiental com 
a utilização dos recursos de 
pessoas físicas ou jurídicas, 
que não sejam reincidentes 
em infrações ambientais, 
transformando-os em esfor-
ços direcionados à recupe-
ração do meio ambiente”, 
conclui o vereador.

Andressa ZAFALON

INFRAÇÃO

Trânsito decide interditar parte da avenida 
Ernani Pires onde asfalto tem desnível

A Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura enviou uma 
nota no final da tarde desta 
quinta-feira (16) informando 
que uma das pistas da Ave-
nida Ernani Pires Domingues 
será interditada a partir desta 
sexta-feira (17).

“Após reunião entre os se-
cretários de Trânsito, Amaury 
Hernandes, e de Obras, Israel 
Cestari, ficou definido que 
uma das pistas da av. Ernani 
Pires Domingues será inter-
ditada para evitar acidentes, 
uma vez que a sinalização de 
redução de velocidade não 
tem sido respeitada por alguns 

motoristas”, consta na nota.
A interdição deverá começar 

nesta sexta-feira (17), após o 
horário de pico da manhã. Ain-
da segundo a nota, a Secretaria 
de Obras já iniciou estudo para 
realizar reparos no local, onde 
os técnicos detectaram infil-
tração de água proveniente de 
um desvio de curso do córrego 
Piedade.

No início do mês foi feita 
uma aferição no local que 
constatou que, dos mais de 
seis mil veículos que passam 
diariamente pela via, aproxima-
damente 40% transitavam aci-
ma de 60 km por hora, e alguns 
casos chegaram a velocidades 
de até 100 km/h.

Da REDAÇÃO

CUIDADO

SEMAE

Adesão ao PPI do Semae vai até hoje e cortes de água de inadimplentes voltam na 
segunda-feira

Vereador 
Robson 
Ricci 

Arquivo DHOJE

Adesão ao PPI vai até hoje e cortes de água 
de inadimplentes voltam na segunda-feira

Termina nesta sexta-feira 
(17) o PPI (Programa de Paga-
mento Incentivado) do Semae 
de Rio Preto que dá desconto 
de até 100% nos juros e mul-
tas, no pagamento à vista, de 
contas em atraso, vencidas 
até o dia 31 de dezembro, 
ajuizadas ou não.

Até esta quinta-feira (16), 
já foram negociados R$ 
14.331.882,25. Desse total, 
R$ 4.047.439,04 foram pa-
gos à vista. A expectativa do 
Semae era arrecadar em torno 
de R$ 9 milhões.

“A adesão foi acima da 
expectativa. Muita gente apro-
veitou o PPI para colocar suas 
contas em dia, com descontos 
vantajosos. Ainda dá tempo 
de aderir ao programa e evi-
tar dissabores, como o corte 
de água”, declarou Nicanor 
Batista Jr, superintendente do 
Semae.

Além do pagamento à vis-
ta, os usuários do Semae 
com contas em atraso podem 

fazer até esta sexta-feira os 
pagamentos parcelados. Eles 
têm desconto 70% nos juros e 
multas em até 24 vezes, com 
parcela mínima de R$ 100,00.

Já os pagamentos em 48 
vezes, tem desconto de 50% 
nos juros e multas, com par-
cela mínima de R$ 500,00. O 
parcelamento em 60 vezes tem 
desconto de 30% nos juros e 
multas, com parcela mínima 
de R$ 1.000,00. Também 
é oferecido um desconto de 
30% sobre o saldo devedor de 
parcelamentos ativos e em dia.

Para fazer o parcelamento 
é preciso ir até os postos de 
atendimento do Semae no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte, instalada no 
Shopping Cidade Norte. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo 0-800 770 6666 ou pelo 
whatsapp (17) 99638-8593.

Cortes - Com o fim do 
PPI, o Semae retoma corte de 
água por inadimplência. Para 
a próxima segunda-feira, já fo-
ram emitidas 926 supressões 
de água no cavalete. Segundo 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Viviam Begiora, coordenadora 
de faturamento do Semae, 
esse número está alto por 
causa do acúmulo de corte 
suspensos provocado pelo 
período do PPI, quando parte 
das supressões não foram 
realizadas.

Ainda segundo ela, men-
salmente são emitidas, em 
média, quatro mil supressões, 
sendo que duas mil são exe-
cutadas.

Begiora explica porque é im-
portante pagar a conta em dia. 
“A inadimplência é computada 
nos cálculos de reajuste de 
tarifa, de modo que a permis-
sividade com os consumidores 
que atrasam o pagamento de 
suas contas onera a todos 
os usuários, já que isso pode 
refletir em um índice maior no 
aumento anual da conta. Por 
isso, o Semae desenvolve per-
manentemente campanhas de 
conscientização do uso racional 
da água e da importância do 
pagamento em dia das contas. 
Assim, o preço de seus serviços 
será justo, possibilitando novos 
investimentos.”

PGE dá parecer favorável pela extinção de 363 
cargos e funções na Prefeitura de Rio Preto

O Psol (Partido Socialismo 
e Liberdade) entrou com uma 
Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) no Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo contra leis que criaram 
cargos comissionados e grati-
ficações na Prefeitura de Rio 
Preto.

O parecer do Ministério 
Público (MP), assinado pelo 
subprocurador-Geral da Jus-
tiça, Wallace Paiva Martins 
Júnior, recomenda a extinção 
de 168 cargos comissionados, 
195 funções gratificadas e 
recomenda que a Adin seja 
julgada procedente.

Em relação aos cargos 
comissionados, o MP destaca 
que “por se tratar de cargos 
com atribuições genéricas, in-
determinadas ou operacionais 
e ordinárias, não se exige nível 
escolar superior, portanto, o 
preenchimento da vaga deve 
ocorrer mediante aprovação 
em concurso público de provas 
ou de provas e títulos”, assina 
Martins.

Atualmente, nesta situação 
de cargos comissionados, 
existem 42 de Chefe de Co-
ordenadoria (R$5,3 mil cada); 
64 cargos de Chefe de Divisão 

(R$3,5 mil cada); 20 de Asses-
sor de Secretaria (R$8,9 mil 
cada) e 42 cargos de Assessor 
Especial (R$7,4 mil cada). 
Por mês, todos esses cargos 
somam R$935,4 mil de gasto 
para a Prefeitura.

Sobre as funções gratifica-
das, o MP defende a extinção 
alegando que “pelas descri-
ções das atribuições, não se 
trata de um encargo adicional”. 
São 46 postos ocupados por 
servidores efetivos que rece-
bem gratificação de R$2,4 mil 
pela função. Por mês, estes 

postos representam R$110 
mil no orçamento do Executivo.

Na ação, o Psol também 
exige que o cargo de Pro-
curador-Geral do Município 
possa ser ocupado por um 
profissional que não pertença 
ao quadro de concursados, 
necessariamente. Neste caso, 
o parecer do MP é contrário 
ao pedido do Psol, alegando 
que “o Supremo Tribunal Fe-
deral proíbe expressamente o 
exercício de função de chefia 
jurídica por pessoas que não 
componham o quadro da Pro-

curadoria Municipal”.
Martins ainda defende a 

extinção de outras funções 
gratificadas, ocupadas por 
servidores efetivos, por incom-
patibilidade com as normas 
legais em vigor e inconstitu-
cionalidade.

No Gabinete do Prefeito 
são 10 postos; na Admi-
nistração 23; Agricultura 1; 
Assistência Social 31; Comu-
nicação Social 1; Cultura 4; 
Desenvolvimento Econômico 
1; Educação 41; Mulher 1; 
Esportes 2; Habitação 6; 
Meio Ambiente 6; Obras 25; 
Planejamento 10; Saúde 41; 
Serviços Gerais 12; Trânsito 
5; Procuradoria 5 e Riopre-
toprev 2.

Segundo Martins, subpro-
curador que assinou o parecer, 
essas funções gratificadas não 
estão descritas em lei, mas 
sim, em atos infralegais, como 
decretos e regimentos inter-
nos. Cada servidor que agrega 
esta função gratificada ganha, 
a mais, cerca de R$3,5 mil.

O DHoje entrou em contato 
com a Prefeitura de Rio Preto, 
para saber o posicionamento 
do Executivo em relação ao 
parecer do Ministério Público, 
no entanto, até o momento 
não obteve resposta.

Andressa ZAFALON

Divulgação
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Motociclista morre em acidente na BR 153
Um rapaz de 23 anos mor-

reu na manhã desta quinta-fei-
ra (16) após se envolver em um 
acidente de trânsito no qual 
a sua moto colidiu com uma 
carreta na Rodovia BR-153 no 
km 61 próximo a Rio Preto.

Os dois veículos estavam 
transitando no sentido sul da 
rodovia no momento do ocor-
rido e o jovem que é morador 
de Rio Preto faleceu no local. 
A Polícia Rodoviária Federal 
ainda não soube informar a 
causa do acidente.

Segundo as notas publica-
das em rede social da conces-
sionária Triunfo Transbrasiliana 
a pista foi interditada às 10h37 
para que a PRF realizasse o 
atendimento do caso e liberada 
por volta das 11h50. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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Motociclista 
morreu em 
acidente na 
BR 153 na 
manhã de ontem

Catadora de recicláveis de 
63 anos é atropelada

Na terça-feira (15) às 13h10 
uma idosa de 63 anos foi atro-
pelada por um carro no bairro 
Bosque da Felicidade enquanto 
caminhava com o seu carrinho 
de reciclagem.

Uma equipe da Polícia Militar 
foi acionada, e a vítima que já 
estava sendo atendida por uma 
Unidade de Resgate.

A idosa informou que estava 
caminhando pela Rua Bechara 
José Hage quando um carro 
modelo Gol colidiu com o seu 
carrinho de reciclado e em 
seguida a atingiu, fazendo com 
que a vítima caísse e sofresse 
lesões leves.

O condutor do veículo pediu 

para a autônoma entrar em 
seu carro, porém ela recusou a 
oferta dizendo que esperaria o 
Resgate e por isso o homem lhe 
informou que iria buscar seu pai, 
mas ele não retornou.

A idosa foi levada para a Uni-
dade de Pronto Atendimento Ja-
guaré e os policiais conversaram 

Da REDAÇÃO

com populares que anotaram a 
placa do veículo envolvido no 
acidente.

O 3º Distrito Policial recebeu 
o boletim de ocorrência do caso 
que foi registrado como fuga 
de local de acidente e atrope-
lamento. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

BOSQUE DA FELICIDADE AVENIDA MIGUEL DAHMA

63 anos é atropelada
Colisão traseira deixa 

criança de 4 anos ferida
Um vendedor de 35 anos 

relatou para a Polícia Civil de 
Rio Preto que às 21h45 da úl-
tima terça-feira (14) na Avenida 
Miguel Damha um veículo que 
trafegava no mesmo sentido 
que ele acabou provocando 
uma colisão e o motorista fugiu. 
A vítima estava com seu filho 
de 4 anos e sua esposa grávida 
no carro.

O homem relatou que es-
tava indo na avenida sentido o 
bairro São Deocleciano quando 
foi obrigado a parar sobre um 
pontilhão devido a um semáforo 
vermelho. Nesse instante o ou-
tro veículo bateu na traseira de 
seu automóvel e com o impacto 

o filho da vítima bateu a boca no 
banco dianteiro, o que deixou 
uma lesão.

O vendedor informou aos 
policiais que seu filho estava 
no banco traseiro, na cadeiri-
nha e de cinto. Já no banco do 
passageiro estava sua esposa 
grávida que não teve lesões, 
mas passou mal.

Após a colisão o motorista 
fugiu. O homem ainda conver-
sou com os funcionários de um 
posto próximo ao local do aci-
dente que lhe informaram que o 
condutor do carro aparenta ser 
adolescente, sem CNH, e que  
possa ser morador do bairro 
São Miguel.

Na Central de Flagrantes o 
vendedor relatou que o posto de 
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combustível possui câmeras de 
segurança que podem auxiliar 
na investigação e registrou um 
boletim de ocorrência com natu-
reza de fuga do local de acidente 
e lesão corporal culposa em 
direção de veículo. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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DIG identifica e prende 

casal acusado de 
sequestro relâmpago

Policiais da Delegacia de 
Investigações Gerais de Rio 
Preto (DIG) identificaram e 
prenderam o casal que no dia 
2 de setembro sequestrou e 
roubou uma mulher, e ainda 
durante a fuga atropelou um 
motociclista que ficou hospi-
talizado por dez dias.

Na data do crime a vítima 
de 32 anos tinha estacionado 
seu carro em frente a uma 
agência bancária na Avenida 
Mirassolândia e antes mesmo 
de desembarcar do automó-
vel foi abordada e levada para 
outra agência onde a dupla 
roubou R$ 1 mil de sua conta.

O sequestro relâmpago 
durou cerca de duas horas. 
Os bandidos ficaram circu-
lando pela cidade e quando 
pararam comprar medica-
mentos a vítima conseguiu 
fugir e a polícia foi acionada.

O casal acusado na fuga 
colidiu com um motociclista, 

que acabou ferido ficando 
internado durante dez dias, 
apresentando fraturas ós-
seas. O casal abandonou 
o veículo da vítima no Solo 
Sagrado e fugiu a pé.

Policiais da DIG iniciaram 
as investigações e através de 
várias diligências chegaram 
até um homem de 37 anos e 
sua companheira de 23 anos.

Os policiais requisitaram 
a prisão temporária do casal, 
porém ao decorrer do pro-
cesso no dia 6 de setembro 
o homem foi preso por furto 
de veículo e após a expedição 
de sua temporária ele perma-
neceu no Centro de Detenção 
Provisória de Rio Preto.

Enquanto isso, nesta ter-
ça-feira (14) a equipe da 
DIG foi até a casa da jovem 
para prendê-la. Indagada a 
respeito, confirmou que par-
ticipou da ação, mas que foi 
obrigada pelo companheiro. 
Essa versão será analisada no 
decorrer do inquérito.

Da REDAÇÃO
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Moradores espancam gesseiro 
acusado de furtar casa em bairro

Às 4h40 desta quinta-feira 
(16) um gesseiro de 31 anos 
foi agredido por moradores do 
bairro Vila Ipiranga que alegam 
que o homem furtou a residên-
cia de um comerciante de 64 
anos às 8h30 do dia anterior.

Inicialmente a Polícia Militar 
foi acionada para atender uma 
ocorrência de briga na rua, 
sendo que no local eles encon-

traram o gesseiro sentado na 
calçada com os pés e a cabeça 
ensanguentados e populares ao 
seu redor.

Os militares conversaram 
com o comerciante que relatou 
que na quarta-feira (15) ele 
encontrou a sua casa revirada 
e constatou que um botijão de 
gás, uma televisão e um brinco, 
colar e bracelete de ouro foram 
furtados do imóvel.

As imagens de câmeras de 

dência e o agrediram.
Em sua defesa o suspeito 

negou ter realizado o crime e 
em seguida foi levado para a 
Central de Flagrantes onde uma 
equipe do SAMU o atendeu 
e levou para uma unidade de 
pronto atendimento.

O caso foi registrado como 
furto e o gesseiro será investi-
gado pelo 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO monitoramento que flagraram 
um homem furtando a casa 
circularem pelas redes sociais 
de moradores do bairro, que 
supostamente reconheceram a 
pessoa como sendo o gesseiro.

Na quinta-feira o comer-
ciante decidiu ficar em sua 
residência para flagrar o cri-
minoso e em certo momento 
foi informado que moradores 
encontraram o gesseiro dois 
quarteirões antes de sua resi-

GOLPE NA INTERNET UM PRESO
Falso anúncio de moto faz 
duas vítimas em 48 horas

Um repositor de 19 anos 
e um montador de 29 anos 
procuraram a Polícia Civil na 
quarta-feira (15), em horários 
distintos, para relatar que um 
golpista, que se identifica como 
um advogado trabalhista, está 
utilizando um falso anúncio de 
venda de moto no Facebook 
para conseguir dinheiro.

A primeira queixa foi regis-
trada pelo repositor que disse 
ter visualizado na rede social 
na  terça-feira (14) um anúncio 
de uma moto. A vítima entrou 
em contato com o anunciante 
e por WhatsApp, a pessoa se 
identificou como advogado e 
informou que a moto é de seu 
primo, mas pelo fato de que ele 
lhe deve dinheiro a negociação 
seria feita pelo golpista.

Após conversarem ficou 
combinado de que a moto seria 
entregue depois que a vítima 
efetuasse o pagamento no valor 
de R$8.295.

Depois de efetuar uma trans-
ferência por PIX, o repositor foi 
informado de que a pessoa na 
verdade eram um estelionatário 

e que tinha sido vítima de um 
golpe.

Já o montador informou que 
viu o anúncio da moto na quar-
ta-feira e que após o golpista se 
identificar como sendo um ad-
vogado ele forneceu o endereço 
de seu primo para que a vítima 
pudesse verificar as condições 
do veículo.

No local um homem de 55 
anos recebeu o montador e disse 
que o pagamento deveria ser 
encaminhado ao golpista primei-
ro. Assim a vítima realizou uma 
transferência por PIX no valor de 
R$6.200, porém a moto não lhe 
foi entregue pelo fato de que o 
suposto primo não recebeu o 
dinheiro.

O proprietário do veículo in-
formou que o verdadeiro anúncio 
foi feito no site OLX no valor de 
R$10 mil e que assim como o 
montador ele também foi vítima 
do golpe.

Na Central de Flagrantes os 
dois casos foram registrados 
como estelionato e encaminha-
dos aos 2º e 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

Baep apreende revólver e 
moto com placa adulterada

Na madrugada desta quin-
ta-feira (16) uma equipe militar 
do BAEP apreendeu em uma re-
sidência no bairro Renascer um 
revólver, uma moto com placa 
adulterada e dinheiro. Na casa 
estava um pintor de 22 anos 
e seu irmão de 19 anos, que 
trabalha como servente.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os militares estavam em pa-
trulhamento e observaram que 
ao notar a presença da viatura 
policial os irmãos tentaram 
entrar rapidamente em uma 
residência e por isso foram 
abordados.

A revista pessoal foi feita 
ainda na frente do imóvel e com 
o pintor os policiais encontra-
ram um revólver calibre 38 mu-
niciado com cinco cartuchos. 
Na garagem foi avistada uma 
moto com identificação adul-
terada que logo foi confirmada 
como sendo propriedade do 
irmão mais jovem. O servente 

ainda informou que adquiriu o 
veículo há cerca de três meses.

Os policiais entraram na 
residência, na sala apreende-
ram três celulares e no forro 
de um sofá localizaram R$ 
552. Nenhum dos suspeitos 
soube informar a natureza dos 
aparelhos e da quantia.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde o 
pintor foi preso e seu irmão foi 
liberado para ser investigado 
pelo 4º Distrito Policial.

O caso foi registrado como 
posse irregular de arma de fogo 
e adulteração de sinal identifi-
cador. A moto foi encaminhada 
para um pátio em Cedral. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Transferir mais de um 
embrião aumenta a 
chance de gravidez?

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Em tratamentos de Fertilidade in Vitro (FIV), a opção pela 
transferência de um único embrião ou mais depende da avaliação 
de diversos fatores específicos do caso, sendo que a definição 
deve considerar as chances de gravidez, mas não apenas isso.

Muitas pacientes, acreditando que um número maior de 
embriões vai resultar em chances aumentadas de gestação, 
afirmam desejar essa opção. No entanto, existem regras deter-
minadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e a relação 
entre números de embriões transferidos e chances de engravidar 
é mais complexa. Entenda melhor a seguir!

O que influencia na hora de decidir o número de embri-
ões transferidos?

A decisão pelo número de embriões transferidos em um 
tratamento de FIV deve ser realizada de forma técnica, pois 
ao transferir dois embriões ou mais sempre existe a chance de 
gestação de gêmeos, o que pode oferecer riscos aumentados.

Apesar de casais que desejam muito uma gestação aceita-
rem o risco, as possíveis complicações de uma gravidez múltipla 
devem ser consideradas de forma mais realista pelo médico 
especialista em reprodução humana.

A decisão pela transferência de um único embrião ou mais 
deverá ser realizada considerando as particularidades do caso, 
não sendo uma escolha que possa ser feita ser ponderar as 
especificidades da paciente e da situação. Entre os fatores a 
serem avaliados incluem-se:

Qualidade dos embriões que pode ser avaliada, por exemplo, 
por meio da classificação morfológica dos embriões e com a 
realização do teste genético pré-implantacional;

Estágio do desenvolvimento no ato da transferência que pode 
ser no terceiro dia (D3) ou no quinto dia (D5) quando ele já está 
no estágio de blastocisto;

Idade da paciente;
Tentativas prévias de FIV;
Idade da doadora em caso de ovodoação ou idade na qual 

foi feita a coleta dos óvulos caso eles estejam congelados;
Cirurgias uterinas prévias, como miomectomia ou cesárea;
Malformações uterinas, como útero bicorno, unicorno e 

didelfo;
Preferências do casal.
Um dos fatores avaliados para determinar a qualidade do 

embrião para transferência é o grau de fragmentação, sendo 
que embriões muito fragmentados apresentam menores taxas de 
implantação. Comparando embriões de D3 ou D5, os embriões 
de quinto dia no estágio de blastocisto, apresentam maiores 
taxas de implantação, o que favorece a transferência de um 
único embrião, reduzindo a ocorrência de gestação múltipla.

Quando optar pela transferência de um único embrião?
Portanto, não há um consenso na comunidade médica de 

que a transferência de mais embriões efetivamente melhore as 
chances de gravidez se outros fatores associados não forem 
analisados.

A transferência de um único embrião, ou Single Embryo Trans-
fer (SET) tem se tornado mais comum com o objetivo de reduzir 
as gestações de gêmeos e aumentar as chances de implantação 
fazendo a transferência do blastocisto com mais qualidade.

De fato, as gestações múltiplas são um receio visto que au-
mentam as chances de algumas complicações, especialmente 
em mulheres com idade avançada, como:

Parto prematuro;
Restrição de crescimento fetal;
Diabetes gestacional;
Pré-eclâmpsia.
O aumento da transferência de um único embrião deve-se 

também à frequência das gestações múltiplas em casos de 
tratamento de reprodução assistida. Além disso, quando a 
paciente apresenta mais de um embrião, normalmente ela terá 
maiores taxas cumulativas de gravidez se esses embriões forem 
transferidos separadamente.

Em gestações espontâneas a ocorrência de gêmeos é 1 
em cada 80, já em tratamentos de reprodução assistida é um 
para cada 4.

Quais as regras sobre a transferência de embriões no 
Brasil?

Apesar de todos esses fatores mencionados, outro elemento 
que determina a possibilidade de número de embriões transferi-
dos por tentativa de FIV é a determinação do Conselho Federal 
de Medicina.

Considerando a idade da paciente, ou da doadora em caso 
de ovodoação, a indicação do CFM é a seguinte:

Até 35 anos permite-se à transferência de um ou dois em-
briões;

De 36 a 39 anos podem ser transferidos até 3 embriões;
A partir de 40 anos podem ser transferidos até 4 embriões.
Destaca-se que a idade limite para doação de óvulos no 

Brasil é 35 anos, pois a partir dessa idade o risco de alterações 
cromossômicas é significativamente maior e as taxas de implan-
tação são menores. Dessa forma, em caso de ovorecepção são 
permitidos de um a dois embriões transferidos por tentativa.

A decisão pela transferência de um único embrião ou mais, 
portanto, deverá ser realizada pelo casal em conjunto com o 
médico especialista em reprodução humana de confiança con-
siderando tanto as chances de gravidez como todos os demais 
aspectos que influenciam na segurança do procedimento.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Partos humanizados 
crescem 36% no HCM

procedimentos cirúrgicos. “Re-
alizamos um trabalho voltado 
para as práticas do parto segu-
ro, colocando a mulher como 
protagonista do parto, fazendo 
ela vivenciar cada momento, 
sendo único e especial”, disse 
Michele Achcar, Enfermeira de 
Qualidade do HCM.

O hospital conta com atual-
mente com três suítes de parto 
humanizado. “É um parto em 
que paciente escolhe a me-
lhor forma de ser feito e tem 
a menor intervenção médica 
possível. Importante ressaltar 
que o parto humanizado é o 
mais recomendado, mas ele 
deve ser feito em um ambiente 
hospitalar para maior segurança 
em casos de complicações”, 
afirmou Wagner Vicensoto, 
ginecologista, obstetra e vice-
-diretor da Funfarme.

Segundo o médico, apesar 
do aumento de partos normais, 
as cesáreas continuam sendo 
maioria no HCM. “A gente vê 
com bons olhos esse aumen-
to de partos humanizados. 
O número de partos normais 
ainda continua menor do que 
cesáreas, pois somos o hospital 
referência na região para casos 
de gestação de alto risco, que 
são casos em que a cesárea é 
necessária. O hospital, no en-
tanto, tem um compromisso de 
fazer com que o índice de partos 
normais siga aumentando na 
medida do possível”, afirmou 
Wagner.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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Nesta sexta-feira (17) é 
celebrado o Dia Mundial de 
Segurança do Paciente e o 
tema deste ano é “Parto Seguro 
e Cuidadoso”. O Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
em Rio Preto divulgou que o 
número de partos humanizados 
tem aumentado.

Nos últimos dois anos foi 
constatado um crescimento de 
36%. Segundo dados do HCM, 
em 2019 foram registrados 85 
partos. Já em 2020, este nú-
mero subiu para 97 e até agosto 
deste ano já foram realizados 
116 partos humanizados na 
instituição.

Ionara Cristine, 31 anos, 
de José Bonifácio, foi uma 
das mães que realizou o parto 
humanizado no HCM em maio 
deste ano, quando teve o pe-
queno Antônio. “Eu pensava 
em fazer cesárea, mas após 
pesquisar mais sobre o assunto 
optei pelo parto normal poucos 
meses antes de engravidar. É 
doloroso, mas a recuperação é 
bem mais fácil do que na cesá-
rea, além de ter menos riscos”, 
afirmou.

O parto humanizado é con-
siderado mais seguro, tanto 
para a gestante, quanto para 
o bebê, além de permitir que 
a mulher participe ativamente 
do momento do nascimento de 
seu filho e evita a realização de 

Ionara Cristine, 
mãe parto 
natural

FACULDADE GRATUITOS

O Tiro de Guerra de Miras-
sol está realizando teste para 
Covid-19. A ação, que é gra-
tuita, visa atender a popula-
ção. O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 15h.

“São testes rápidos, sendo 
3 mil unidades. Vamos rea-
lizar a testagem até acabar 
o estoque” afirmou o Chefe 
de Instrução do TG, sargento 
Eduardo Clemente da Silva. 
O Tiro de Guerra está situado 
à rua Prudente de Moraes, 
2350, no Centro.

Casos - Mirassol registrou 
15 casos positivos de Co-
vid-19 no boletim divulgado 
nesta quarta-feira (15). Com 
isso, o município contabiliza 
39.522 notificações, 10.243 
casos confirmados (positivos), 
26.262 negativos, 9.926 
recuperados, 29 casos em 
isolamento domiciliar e 285 
óbitos.

São três pacientes, do 
município, internados na en-
fermaria do Hospital de Base. 
Todas as informações são 
oficiais e divulgadas para o 
DMS pelo sistema do Governo 
de SP.

O bairro São José assu-
miu o topo da lista dos 16 
bairros com o maior número 
de pessoas infectadas pela 
Covid-19 (casos notificados) 
e que cumprem quarentena 
em casa. Os números auxi-
liam a Prefeitura de Miras-
sol a ampliar o trabalho de 
conscientização por meio de 
campanhas sobre os cuidados 
que a população deve ter para 
não contrair o vírus durante a 
pandemia.

O São José está no topo 
com cinco pessoas em recu-
peração. Na sequência, Regis-
sol 4; Centro 3; Fartura, Santa 
Cláudia e Village Dahma I com 
duas pessoas em recuperação 
cada; Celina Dalul, Cohab 
II, Imperial, Moreira, Renas-
cença, São Bernardo, Santa 
Casa, Santa Cruz e Santa Rita 
com uma pessoa cada.

Em Mirassol há também 
pacientes cumprindo quaren-
tena nos seguintes bairros: 
Vale do Sol e Village Dahma II.

TG de Mirassol 
fará 3 mil testes 
rápidos de Covid 

Da REPORTAGEM 

Famerp abre inscrições hoje 
para vestibular com 160 vagas

A Famerp (Faculdade de 
Medicina de São José do Rio 
Preto) está com inscrições 
abertas para os vestibulares 
nos cursos de Medicina, En-
fermagem e Psicologia. Os 
candidatos podem se inscrever 
exclusivamente pela internet 
no portal www.vunesp.com.br, 
das 10h de 17 de setembro até 
às 23h59 de 18 de novembro 
de 2021, mediante preenchi-
mento da ficha de inscrição e 
pagamento da taxa de R$ 165.

As provas serão realizadas 
nas cidades de Bauru, Cam-
pinas, Ribeirão Preto, São 
José do Campos, São Paulo 
e em São José do Rio Preto. 
Nesta última, as provas serão 
em outros prédios e não no 
campus da Famerp. Não será 
permitida a realização da prova 

em local diferente do escolhido 
pelo vestibulando, nem troca de 
cidade no decorrer do processo.

Serão oferecidas 160 vagas 
distribuídas da seguinte manei-
ra: Medicina (período integral – 
80 vagas, com duração 6 anos); 
Enfermagem (período integral – 
60 vagas, com duração 4 anos) 
e Psicologia (período integral – 
20 vagas, com duração 5 anos).

Das vagas destinadas à 
Política de Cotas da Famerp, 
65% serão para alunos que 
cursaram integralmente o En-
sino Fundamental e Médio no 
ensino público brasileiro ou 
Educação de Jovens e Adultos 
em escolas públicas brasileiras 
e 35% serão oferecidas para os 
que se autodeclararem Pretos, 
Pardos ou Indígenas de etnia 
brasileira e que tenham cur-
sado integralmente o Ensino 
Fundamental e Médio no ensino 

público brasileiro ou  Educação 
de Jovens e Adultos realizados 
pelos sistemas estaduais no 
ensino público brasileiro.

As provas de Conhecimento 
Gerais terão 80 questões ob-
jetivas com cinco alternativas, 
abrangendo disciplinas como 
matemática, biologia, geogra-
fia, física, história, química, lín-
gua portuguesa e língua inglesa. 
Serão ainda desafiados com 
uma Prova de Conhecimentos 
Específicos com 20 questões 
dissertativas, sendo oito de 
biologia, seis de química e seis 
de física, e uma redação em 
língua portuguesa.

As provas de Conhecimen-
tos Gerais ocorrem no dia 14 
de dezembro de 2021, das 14h 
às 18h; as provas de Conheci-
mentos Específicos e a Redação 
serão realizadas das 14h às 
18h, no dia 15 de dezembro.

Da REPORTAGEM 

DO SBT

Atriz Vivi Fernandez faz cirurgia 
em hospital de Rio Preto

A atriz Vivi Fernandez, da 
Câmera Escondida do “Progra-
ma Silvio Santos” no SBT, pas-
sou por uma cirurgia no final da 
tarde desta quarta-feira (15) 
no hospital Santa Helena em 
Rio Preto. Ela foi diagnosticada 
com um tipo de tumor benigno 
no útero e precisou passar por 
um procedimento médico.

“Estou passando para dizer 
que passei por uma cirurgia de 
urgência e está tudo bem co-
migo. Muitos de vocês não sa-
biam, mas vou explicar durante 
a semana. Estou feliz com a 
equipe do Dr. Luiz Fernando 
e do hospital Santa Helena”, 
disse a atriz em um stories 
publicado no Instagram.

Na manhã desta quinta-fei-
ra (16) ela voltou a reforçar que 
está se recuperando bem e a 
cirurgia foi um sucesso.

O ginecologista e obste-
tra Luiz Fernando Gonçalves 
Borges foi o responsável pelo 
procedimento junto ao médico 
Guilherme Beolchi. De acordo 

com ele, a cirurgia durou por 
volta de duas horas e meia e 
Vivi tem previsão de alta para 
essa sexta-feira (17).

“Ela é uma paciente que 
eu conheci em São Paulo e o 
nosso objetivo era conseguir 
realizar esse procedimento sem 
que houvesse a necessidade de 
retirar o útero, que é o comum 
nesses casos. Foi um proce-
dimento delicado, mas bem 
sucedido. Tivemos também a 

preocupação para que a cirurgia 
fosse minimamente invasiva e 
não deixasse marcas, até pelo 
fato da paciente ser atriz, onde 
a questão estética é bem im-
portante”, afirmou Luiz.

Segundo o médico, o diag-
nóstico precoce é fundamental 
para a recuperação das pacien-
tes com esse tipo de tumor. A 
recomendação é realizar anual-
mente o exame Papanicolau e o 
ultrassom transvaginal.

Vinicius LIMA
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PAULISTA SUB-20

Tanabi engata mais uma 
vitória e segue líder

O Tanabi segue invic-
to no Campeonato 
Paulista Sub-20 e 
conquistou mais 

uma vitória nesta quinta-feira 
(16). Jogando fora de casa, 
o Índio da Noroeste bateu o 
Fernandópolis por três a um 
e segue em primeiro lugar no 
grupo 1. O resultado garantiu 
matematicamente a classifica-
ção da equipe para a próxima 
fase.

Os mandantes fizeram o gol 
logo no início do jogo com Ma-
ciel. O Tanabi buscou o empate 
aos 20 minutos com Peterson 
cobrando pênalti. Antes do fim 
da primeira etapa, Ygor Max 
aproveitou o erro da saída do 
Fernandópolis para virar o jogo. 
Na segunda etapa, Ygor Max 
recebeu um passe da esquerda 
e ficou na cara do goleiro para 
decretar mais uma vitória do 
Índio da Noroeste.

“Primeiramente estou mui-
to feliz por ter feito 2 gols. Foi 
um dos momentos mais impor-
tantes na minha carreira até 
agora, sendo os meus primeiro 
gols no Paulista. Agora é tra-
balhar para que venha mais”, 
afirmou o atacante Ygor Max.

Na cola do Tanabi, o Mirassol 
também conquistou mais uma 
vitória nesta quinta-feira (16) 
batendo o Monte Azul por três 
a dois fora de casa e está perto 
de garantir a classificação. Aos 
25 minutos do primeiro tempo, 
Luis Fernando fez bela jogada 
individual e soltou uma bomba 
de fora da área para abrir o 
placar para os mandantes. O 
artilheiro do campeonato Kauan 
respondeu e empatou o jogo 
para o Leão aos 39 minutos 
cobrando pênalti.

Quatro minutos depois, Ne-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

gueba aproveitou um passe que 
veio da direita para dentro da 
área completar para o fundo da 
rede. Nos acréscimos, Kauan 
apareceu livre na pequena área 
para completar um passe ras-
teiro da esquerda e fazer mais 
um.  O Monte Azul descontou 
no segundo tempo com Afonso 
chutando dentro da área e a 
bola desviando antes de enco-
brir o goleiro.

No clássico regional, o Olím-
pia levou a melhor diante do 
América e venceu por dois a 
zero em casa. O primeiro gol 

saiu aos cinco minutos com 
Euller tentando cruzar a bola na 
direita sem ângulo e marcando 
um golaço ao encobrir o goleiro. 
O segundo gol foi de Leonardo, 
que saiu na cara do gol e tocou 
rasteiro para o fundo da rede. 
Tanto Galo Azul quanto Rubro 
ainda brigam pelo terceiro lugar 
no grupo com Fernandópolis e 
Monte Azul.

Na próxima quarta-feira 
(22), o Mirassol recebe o Olím-
pia em casa. Já o América 
encara o Tanabi no Teixeirão na 
quinta-feira (23).

Renan CONTRERA

Fortaleza vence São 
Paulo e se classifica 

na Copa do Brasil

O São Paulo se des-
pediu da Copa do 
Brasil na noite desta 

quarta-feira (15), quando visi-
tou o Fortaleza e perdeu por 
3 a 1, na Arena Castelão, em 
Fortaleza (CE), pelo confronto 
de volta das quartas de final. 
Os gols do time cearense 
foram marcados por Ronald, 
Henríquez e David, enquanto 
Gabriel Sara descontou para 
os paulistas.

Os dois times haviam em-
patado o confronto de ida, 
por 2 a 2, no Morumbi, em 
São Paulo. Por isso, quem 
vencesse o confronto desta 
noite estaria na semifinal. 
Melhor para o Fortaleza, que 
segue na competição e ga-
rantiu premiação extra de R$ 
7,3 milhões.

Na próxima fase, o Forta-
leza terá pela frente o Atléti-
co-MG, que mais cedo elimi-
nou o Fluminense com mais 
uma vitória (havia vencido a 
ida por 2 a 1), desta vez por 
1 a 0, no Mineirão, em Belo 
Horizonte (MG).

O Fortaleza foi para cima 
do São Paulo e logo aos 
sete minutos quase abriu o 
placar. Lucas Crispim lançou 
Yago Pikachu na área e, sem 
marcação, o lateral finalizou 
rente a trave de Tiago Volpi. 
Animado, o time cearense 
seguiu no ataque e voltou a 
assustar aos dez, novamente 
com Pikachu, mas desta vez 
Rigoni travou finalização do 
jogador.

Após a pressão inicial do 
Fortaleza, o São Paulo con-
seguiu equilibrar as ações e 
em sua primeira chegada no 
ataque poderia ter aberto o 
marcador com Rigoni, que 
parou em defesa do goleiro 

rival. Em seguida, os donos 
da casa marcaram. Aos 20, 
Liziero saiu jogando errado 
e mandou a bola nos pés de 
Ronald, que arriscou de fora 
da área e balançou as redes. 
A bola passou por baixo de 
Tiago Volpi.

Com a vantagem no pla-
car, o Fortaleza passou a tocar 
mais a bola. Evidente que não 
se expôs com tanta frequên-
cia, mas ditou o ritmo até 
o intervalo. Enquanto o São 
Paulo sentiu o gol adversário e 
seguiu refém de lances isola-
dos para tentar algo diferente 
na capital cearense.

No segundo tempo, o 
Fortaleza manteve a forte 
marcação e criou jogadas de 
gol. Aos 17, David foi lançado 
nas costas da marcação e 
chutou forte. A bola desviou 
na marcação e foi por cima 
do travessão de Tiago Volpi.

Aos 20 minutos o Forteza 
voltou a balançar as redes, 
mas acabou sendo anulado 
devido a posição irregular de 
Wellington Paulista. Sorte do 
time paulista, que seguiu com 
chances de classificação em 
campo.

Com o final do jogo se 
aproximando, o São Paulo foi 
para o tudo ou nada e deu 
espaços para o Fortaleza, 
que selou a vitória. Aos 36 
minutos, Yago Pikachu re-
cebeu na direita e cruzou na 
cabeça do chileno Henríquez, 
que testou para as redes. Dez 
minutos depois foi a vez de 
David deixar sua marca em 
contra-ataque.

Antes do apito final, aos 
49, Gabriel Sara aprovetou 
sobra na área e descontou 
para o São Paulo, que agora 
focará suas atenções exclu-
sivamente no Campeonato 
Brasileiro.

Da REDAÇÃO 

FUTEBOL

Divulgação

PANDEMIA

STJD cassa liminar e 
proíbe público no RJ

O Flamengo não poderá 
mais contar com a 
presença da torcida 

nos próximos jogos, após o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) cassar nesta 
quinta-feira (16) uma liminar 
que permitia que o time rea-
lizasse partidas no Maracanã 
com a presença de público.

A decisão foi tomada um 
dia após o time carioca entrar 
em campo pela Copa do Brasil, 
contra o Grêmio, com a presen-
ça de mais de 6 mil torcedores 
no Maracanã. O clube esperava 
ter torcedores também no jogo 
do próximo domingo (19), con-
tra o mesmo adversário, pelo 
Campeonato Brasileiro.

No entanto, a presença de 
torcida em jogos do Flamengo 
foi questionada pelos demais 

clubes da Série A do Campeo-
nato Brasileiro, que ameaçavam 
não entrar em campo na pró-
xima rodada por entender que 
o time da Gávea estava sendo 
favorecido, uma vez que outras 
cidades ainda não autorizaram 

Brasileira de Futebol (CBF) para 
vetar a presença de torcedores 
em jogos do Flamengo.

“Tratando-se de matéria 
com escopo relevante e que 
traduz, em análise perfunctória, 
probabilidade de dano de difícil 
ou incerta reparação com a imi-
nente não realização da rodada 
deste próximo final de semana, 
concedo parcialmente o efeito 
suspensivo ativo vindicado”, 
afirma Bevilacqua em trecho de 
sua decisão.

A presença de torcedores 
em jogos do Flamengo foi libe-
rada pela prefeitura do Rio no 
que se chamou de evento-teste. 
Para ter acesso à partida, o 
torcedor precisava apresentar 
teste negativo de covid-19 e 
apresentar carteira de imuniza-
ção, além do uso de máscara 
e a manutenção do distancia-
mento social.

Agência BRASIL

a volta de torcedores por causa 
da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).

O auditor do STJD Felipe 
Bevilacqua deferiu o pedido 
feito por 17 clubes da Série A 
e pela própria Confederação 

Ricardo MORAES

FEMININO

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei derrotou 
o Peru por 3 sets a 

0, parciais de 25/17, 25/23 e 
25/18, na noite desta quarta-fei-
ra (15) na estreia do Campeona-
to Sul-Americano realizado em 
Barrancabermeja (Colômbia).

A próxima partida da equipe 
comandada pelo técnico Zé Ro-

berto Guimarães será disputada 
na noite desta quinta-feira (16) 
contra a Argentina. O torneio 
também conta com as seleções 
do Chile e da Colômbia.

Os dois primeiros classifi-
cados da competição, que é 
disputada no sistema de todos 
contra todos em turno único, 
estarão garantidos no mundial 
da modalidade, que acontece no 
ano que vem.

Agência BRASIL

Vôlei 
derrota 

Peru 
por 3 sets 

a zero

FUTSAL
Seleção masculina chega à 2ª vitória na Copa do Mundo

A seleção masculina 
de futsal chegou à 
segunda vitória na pri-

meira fase da Copa do Mundo, 
disputada na Lituânia. Nesta 
quinta-feira (16), os brasileiros 
derrotaram a República Tcheca 
por 4 a 0 na arena da cidade de 
Klaipeda, pela segunda rodada 
do Grupo D.

O resultado praticamente 
garantiu o escrete canarinho 
nas oitavas de final, já que os 
dois primeiros do grupo passam 
de fase diretamente, além dos 
quatro melhores terceiros colo-
cados entre as seis chaves. O 
Brasil lidera o Grupo D com seis 
pontos e 12 gols de saldo, três 
pontos à frente dos tchecos e 
do Vietnã (que, também nesta 

quinta, venceu o Panamá por 
3 a 2). A seleção da América 
Central, adversária dos brasi-
leiros neste domingo (19), às 
10h (horário de Brasília), está 
zerada.

O Brasil dominou as ações 
na maior parte do primeiro 
tempo, mas parou nas boas 
defesas do goleiro Libor Ger-
cak e duas vezes na trave. Os 
tchecos melhoraram à medida 
que o duelo transcorreu e cria-
ram lances de perigo, mas não 
acertaram as finalizações.

Na etapa final, a seleção 
desencantou. Aos dois minu-
tos, o pivô Ferrão recebeu na 
direita e chutou forte, vencendo 
Gercak para abrir o placar. No 
minuto seguinte, Ferrão esca-
pou da marcação com um giro 
e marcou o segundo dele no 

Agência BRASIL

jogo (e o sexto no Mundial). Aos 
cinco, foi a vez de o fixo Rodrigo 
balançar as redes, chegando ao 
100º gol pelo Brasil. O escrete 

canarinho diminuiu o ritmo, 
mas, no minuto final, ainda am-
pliou a fatura, com uma bomba 
do fixo Marlon, no ângulo.

Thais MAGALHÃES
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 44/2021 
ADITIVO Nº 20/2021 
CONTRATO N° 22/2019 
Contratada: ALTAIR DA SILVA & GORDILHO LTDA - ME. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 22/2019, para a locação de 06 
(seis) vagas de estacionamento para veículos automotores, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
Vigência: 01 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Data da assinatura: 15 de 
setembro de 2021. Base Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 16 de 
setembro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto. 
 

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

Processo nº: 0018/2020 – Pregão Presencial nº: 011/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Contratado: PAULO ROGÉRIO SZIMKIEWICZ EIRELI Assinatura: 
16/09/2021 

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, na ordem de 
10,07% referente ao item 01 -Necessaire Slim e 7,98% 
referente ao item 05- Toalha de Rosto, nos termos do artigo 
17, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 
art. 65 da Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, ficando mantida 
todas as demais cláusulas do contrato. 

 
São José do Rio Preto - SP, 16 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

  
_______________________________ 

JOSÉ ADALTO BORINI  
Presidente do CINDESP 
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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Contratado: PAULO ROGÉRIO SZIMKIEWICZ EIRELI Assinatura: 
16/09/2021 

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro, na ordem de 
10,07% referente ao item 01 -Necessaire Slim e 7,98% 
referente ao item 05- Toalha de Rosto, nos termos do artigo 
17, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 
art. 65 da Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, ficando mantida 
todas as demais cláusulas do contrato. 

 
São José do Rio Preto - SP, 16 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

  
_______________________________ 

JOSÉ ADALTO BORINI  
Presidente do CINDESP 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

LEONARDO BRUNO DE TOLEDO e MAYARA PASSOS 
CASTRO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 31 de janeiro 
de 1994, residente e domiciliado a Emilio Trevizam, Nº 675, 
Bom Jardim, São José do Rio Preto, SP, fi lho de RICAR-
DO VENUSSO DE TOLEDO e de MARILUCIA SPASIANI 
BRUNO DE TOLEDO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04 
de setembro de 1992, residente e domiciliada a Emilio Tre-
vizam, Nº 675, Bom Jardim, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de ITAMÁRIO DE SOUZA CASTRO e de ADRIANA DOS 
PASSOS CASTRO. 

RANGEL ALESSANDRO GOMES e FERNANDA ALMEIDA 
DAMIÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, divor-
ciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
agosto de 1977, residente e domiciliado a Primavera, Nº 
638, Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, SP, fi lho 
de ANTONIO ROBERTO GOMES e de BENEDITA CLEIDE 
FLAUSINO GOMES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 
de junho de 1977, residente e domiciliada a Primavera, Nº 
638, Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de CARLOS ROBERTO DAMIÃO e de ELIANA ALMEIDA 
DAMIÃO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

JOÃO MARCOS PAES BATISTA e MARIZA JANAÍNA MO-
RAIS DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
pintor, divorciado, nascido em Anaurilândia, MS, no dia 17 
de outubro de 1992, fi lho de ADÃO GOMES BATISTA e de 
TANIA APARECIDA PAES BATISTA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, balconista, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de julho de 1986, fi lha de LUIZ ANTO-
NIO DOS NASCIMENTO e de LAURINDA DE MORAIS. 

MAKENSON DORCIL e MICHELINE VILNEUS. Ele, de na-
cionalidade Haitiana, operador de máquina, solteiro, nascido 
em Haiti, , no dia 12 de outubro de 1988, fi lho de EQUINIO 
DIT IDOVIL DORCIL e de YOLETTE CHARLEUS. Ela, de 
nacionalidade Haitiana, cozinheira, solteira, nascida em Hai-
ti, no dia 16 de outubro de 1992, fi lha de WILSON VILNEUS 
e de MARIE CHRISTINE AUGUSTAL. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

MARCELO DE LIMA SANTOS e SANDRA REGINA BO-
GAS SEPERO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
departamento pessoal, divorciado, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 15 de janeiro de 1973, residente e domiciliado a 

Antonio Dias, Nº 761, Jardim São Marcos, São José do Rio 
Preto, SP, fi lho de  e de MARINA DE LIMA SANTOS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, funcionária pública estadual, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 
de setembro de 1970, residente e domiciliada a Antonio Dias, 
Nº 761, Jardim São Marcos, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de JOÃO SEPERO e de JOSEFA BOGAS GUERREIRO 
SEPERO. 

ADELINO CAMARINI NETO e FABIANA GABRIELA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em Araputanga, MT, no dia 01 de março de 1984, 
residente e domiciliado a José da Silveora Baldi, Nº 733, 
São Marcos, São José do Rio Preto, SP, fi lho de MARCIO 
ANTONIO CAMARINI e de MARIA DIVINA BORGES CAMA-
RINI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1985, 
residente e domiciliada a José da Silveira Baldi, Nº 733, São 
Marcos, São José do Rio Preto, SP, fi lha de EVAIR EUZÉBIO 
DA SILVA e de EDNA MARA FERREIRA DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. VINÍCIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU e 
LARISSA GONÇALVES DE BRITO, sendo ELE fi lho de 
ARIOVALDO DE ABREU JÚNIOR e de RENATA CRISTINA 
DE OLIVEIRA ABREU e ELA fi lha de ANTONIO DONIZETI 
FERREIRA DE BRITO e de MARIA LUCIA GONÇALVES DE 
BRITO;
2. REGINALDO TRINDADE DE SOUZA JÚNIOR e 
RAFAELA JESUS DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de REGI-
NALDO TRINDADE DE SOUSA e de MARIA ELENA TRIN-
DADE DE SOUSA e ELA fi lha de ROBERTO FRANCISCO 
DOS SANTOS e de ROSA CRISTINA DOS SANTOS ;
3. EMERSON JOSÉ DE SOUZA JUNIOR e MARIS-
TELA DE OLIVEIRA FRANCESCHINI, sendo ELE fi lho de 
EMERSON JOSÉ DE SOUZA e de RENATA CRISTINA DE 
JESUS VIEIRA SOUZA e ELA fi lha de CLAUDIO APARECI-
DO FRANCESCHINI e de ELEN DE OLIVEIRA FRANCES-
CHINI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/09/2021.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 074/2021   PROCESSO Nº: 123/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de hortifrutigrangeiros e itens estocá-
veis, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) 
meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 
30/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.

Potirendaba, 16 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 075/2021   PROCESSO Nº: 124/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de rações e produtos veterinários/agro-
pecuarios, com entrega parcelada pelo periodo de 12 (doze) 
meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
30/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.

Potirendaba, 16 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal



      Vai receber o nome 
de Felipe, o primeiro filho 
do casal, o presidente da 
Acirp, Kelvin Kaiser e Thaisa 
Bassitt Kaiser, que nasce em 
dezembro.

     Beto Silva recupera-se 
bem de um infarto a que foi 
acometido há 20 dias, para 
a alegria dos familiares e 
amigos. 

     A expectativa é que os 
shoppings aumentem 60% 
nas vendas de fim de ano, 
por isso devem a abrir um 
novo nicho de emprego.Foram 
demitidas durante o lockdown, 
110 mil pessoas e devem 
ser abertos 60 mil empregos 
novos. 

SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIO

Luiz Antônio Pretti Filho, reuniu os íntimos de oliveira para um 
almoço em comemoração ao seu aniversário. Na foto, Romualdo 
Negrelli, Patrícia Faria, o aniversariante, Edson Paz, Edicleia 
Batista, Márcio e Daniela Moreira Esteves. 

SLIDE    
A pista de patinação no gelo 
Ice Magic acaba de chegar ao 
Riopreto Shopping, nosso centro 
de compras sempre inovador e 
up-to-date. Monitores dão apoio 
e colocam os equipamentos 
de  segurança ( joe lhe i ra , 
cotoveleira, luvas, capacete e 
patins italianos), à disposição 
dos interessados.

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana: 17, sexta-feira: Octávio Haddad Nahas, Robertinho 
Lima, Rosa Maria Soubhia, Sílvia Maria Munia Erbolato. Fátima Zanin de Freitas, Márcia Castelhano, 
Maria Ignez Duarte Silva e Oliveira, Marly di Piero, Moacyr Munholi, Nilva Castro Grosser, Rosa Maria 
Soubhia, Célia Regina Mugayar. 18, sábado: 1950-aniversário da TV brasileira, Data Nacional do 
Chile, nasceu Greta Garbo, André Vilela, Antônia Maria Pinho Maia, DJ Betinho Brito, Caio Iglesias 
Bertazzi, Celso Luiz Junqueira, Fernando Américo  Danielli Filho, Flávia Fácio,  Maria Augusta (Guta) 
Martins Roma, Maria José Polizello, Myrian Gracy Rodrigues da Cunha, Paulino Lacatelli Garcia, 
Regina Célia Menezes, Samara dos Santos Semenzato. 19, domingo: Dia do Teatro, Ademir Bilaqui, 
Ana Sílvia Casagrande, Constanza Pascolatto, Letícia Grisi, Luiz Ricardo Ramos Saicali, Marcela 
Miziara Gonzáles, Maria Tereza Pulice, Martha Rocha. 20, segunda-feira: Dia do Funcionário da 
Polícia Civil, Dia do Gaúcho, Waldemar Brentan, Antônio Cabrera Mano Filho, Celso Lui, Duvan Leal, 
Isabel Cristina Sampaio, Marzia de Angelis Curti, Rômulo Queiroz, Sophia Loren, Antônio Merline, 
Zélia Cardoso de Mello. 21, terça-feira: Dia da Árvore, Dia da Agricultura, Dia do Fazendeiro, Dia 
do Rádio, Dia do Radialista, Rose Reis Frascino, Lucília Tonelli Volpon Souza, Dóris Lerro Escobar 
Longo, Jefferson Oger Fonseca, João Alberto Godoy Goulart, Maria Cecília Pereira, Mariza Ribeiro, 
Neide Guareschi, Tereza Walquíria Matera Hill. 22, quarta-feira: Dia da Música, nasceu o ex-prefeito 
e imortal das ARLEC, Wilson Romano  Calil, Cristina (Tuca) Vetorasso Mendes, Daniela Bronner, 
Josemeire Bianchini, Luiz Octavio Ramos Pires, nasceu Gonzaguinha, Osvaldo Tadeu Greco, Renata 
Bozzola, Ronaldinho, Ulysses Cruz, 1976- morreu  Rodolfo Valentino. 23, quinta-feira: Inicio da 
Primavera, Mara Cristina Freitas, Eduardo Abelaira Vizzoto, Hortência, Julio Iglesias, Jussara Pinto 
Camargo, Maria Fernanda Van Erven, nasceu Tônia Carrero, nasceu Ray Charles; 1973 - morreu 
Pablo Neruda, poeta chileno; Ana Paula Lopes Junqueira Franco.

MUDANÇA 
Os rio-pretenses Eduardo Hotta 
e Nathália Bonfá Martucci Hotta, 
que residem em Swindon, no 
interior da Inglaterra, para 
Matosinhos, vizinha à cidade 
de Porto, em Portugal. Dia 5 
de outubro Vera Nice Bonfá 
Martucci, mãe de Nathália, 
embarca para Portugal, para 
ajudá-los na mudança e retorna 
dia 7 de novembro para o Natal 
aqui.

ATRAÇÃO 

O almoço de amanhã no 
Bar Aperitivo do Rio Preto 
Automóvel Clube, promete 
ser agitado. A Diretoria Jesus 
Martin Neto programou a 
apresentação de Bozó, um 
dos mais queridos cantores 
da cidade.  

QUINZE ANOS

O casal de médicos Carlucho e Fabiana Funes Cury comemora os 
15 anos de sua filha Maria Carolina, dia 20 de novembro, com um 
finde no DKNY, hotel de Ilha Bela e uma comemoração al mare, 
com uma festa para a família num barco. Em vez de festa, Maria 
Carolina preferiu uma viagem a Londres, onde permanecerá um 
mês estudando inglês. 

* 

SUCESSO  

Com o retorno das atividades 
presenciais e a exigência de 
um menor índice de isolamento 
domingo, a diretoria social do 
Harmonia, programou  música 
ao vivo na pérgula da piscina e 
serviu espetinhos de churrasco. 
Com a demanda reprimida 
por causa da pandemia, o 
departamento social levou mais 
de 200 pessoas ao evento que 
só foi terminar às 18 horas. 

ENCONTRO

Conforme in formei  aqu i , 
Reinaldo Lobanco já começou 
a detalhar a sexta edição do 
encontro anual da Confraria da 
Pesca, seu grupo de pescaria 
na Riviera Mineira, isto é, 
na Enseada Azul. Este ano, 
inicia-se dia 22 de outubro, 
antes do almoço com welcome 
party na casa de José Eduardo 
Roma, onde serão realizados 
os almoços e jantares de sexta-
feira e sábado. No domingo, 
24, após o café da manhã, os 
participantes retornam para 
suas casas.Embora seja um 
encontro só de homens, os 40 
participantes  não abrem mão 
da bebida generosa, cardápios 
requintados e boa música, 
todos os anos.

HABILITAÇÃO     

Levantamento fe i to pe lo 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran) 
aponta que Rio Preto possui 
p roporc iona lmente  ma is 
cidadãos habilitados do que 
a capital paulista.Com 469 
mil habitantes,Rio Preto tem 
302.160 condutores (64%). Já 
a cidade de São Paulo registra 
população de 12,4 milhões 
e 6,2 milhões de Carteiras 
Nacionais de Habi l i tação 
(CNHs) registradas, o que 
representa 50% da população 
habilitada.

HOJE NA TELINHA  

A  T v  Te m  o f e r e c e  a o s 
telespectadores a oportunidade 
de viajar e conhecer os segredos 
da nossa região no programa 
Globo Repórter que vai ao ar 
hoje após a novela Império. 
Você sabia que o interior de 
São Paulo conta com paisagens 
in imagináveis  compostas 
por cânions, pantaninho e 
um cerrado maravi lhoso? 
Conduzido pela repórter Daniela 
Golfieri, o programa produzido 
especialmente pela emissora 
trará as principais atrações e 
lugares que estão escondidos 
no coração de São Paulo. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
17 de setembro de 2021

* 
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LUTO

Morreu quarta-feira Amadeu 
Menezes Lorga 88 anos, médico 
e ex-secretário municipal da 
saúde e Esportes em 1982, 
além de ter sido diretor do 
Hospital Santa Helena e da 
Maternidade NS das Graças. 
Na segunda-feira, a doce D. 
Jandira Machado, viúva de 
José Vieira Machado, também 
faleceu, deixando enlutado, 
além de sua família, um grande 
grupo de amigos que tiveram 
o prazer de desfrutar de sua 
amável amizade.

AOS POUCOS

Um pedido do futuro presidente 
do Harmonia, Eduardo Lemos 
Prado de Carvalho ao trio de 
diretoras sociais: ele quer um 
evento semanal nas noites 
de quinta-feira, sempre com 
um cardápio diferente: sushi, 
pastel, burguer, crepes, etc. E 
uma festa por mês.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

O médico Ivanzinho Rollemberg e a mulher, a advogada 
Marli Felix, reuniram sábado, os plus intimes para um al-

moço em comemoração ao aniversário dele. 

ESPAÇO PARA FESTAS 

Fabricio Colombo, o Binho, que comprou o prédio do Buffet Manoel 
Carlos, encomendou às arquitetas Giuliane Midorikawa e Josiane 
Sabino, o projeto de reforma e ampliação do prédio, que a partir 
de janeiro/fevereiro de 2022, estará disponível para aluguel para 
festas. Quem quiser o espaço, ainda sem nome, tem que levar 
seu buffet. 

ARTES PLÁSTICAS

Uma obra do artista plástico 
Araguay Garcia, meu colega na 
Academia de Letras e Cultura, 
deverá pontificar soberana, na 
entrada do Arts Hotel que será 
aberto no vindouro dia 1º de 
outubro. Outra, supercolorida, 
de Maria Fernanda Ferreira. 

Festejando Luiz Antônio Pretti, Fernando e Thais, Gisele Sardinha, 
Eneber Borges, Adriano e Silvia Salvador.  

COMPRA E VENDA 
Um dos grupos interessados 
na compra do Hospital Nossa 
Senhora da Paz, imóvel de 
12 mil quadrados, localizado 
na avenida Anísio Haddad e 
desativado desde 2002, é 
o EMais Tarraf, que aliás, é 
proprietário do terreno que faz 
fundo àquele nosocômio. O 
hospital foi colocado à venda 
em 2018, avaliado em R$ 39,2 
milhões e as dívidas totais, 
estimadas em R$ 95,8 milhões. 
O valor mínimo estipulado pela 
Justiça foi de R$ 19,6 milhões. 
A proposta foi apresentada 
pelo corretor William Jorge 
Dugan em nome de empresa 
de São Paulo e se junta a outra 
proposta de um empresário 
de Rio Preto, que ofereceu R$ 
19 milhões pela compra do 
hospital com capacidade para 
mais de 150 leitos em diversas 
especialidades e previsão para 
funcionamento da primeira fase 
em até 180 dias.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

AFUNILANDO 
A Mesa Diretora da Câmara de Rio Preto, apresentou projeto para 
uma minirreforma administrativa, por exigência do Tribunal de 
Contas do Estado, que se for aprovada, assessores da presidência, 
assessores de vereadores e chefes de gabinete da presidência e 
dos vereadores terão obrigatoriamente de possuir curso de nível 
superior.

CARTEIRA  

Pelo andar da carruagem, o movimento dos médicos cotistas do 
HB Saúde, deverá aprovar na assembleia do dia 23, quinta-feira 
próxima, a opção pela venda de sua carteira para a SulAmérica, 
mesmo que a oferta da HapVida seja cash e até maior que a 
SulAmércia. A SulAmérica elevou sua oferta para R$ 563 milhões 
e nesse verdadeiro leilão, a HapVida ofereceu R$ 650 milhões. 
A oferta, havia começado com R$ 450 milhões Mas, segundo 
eles, o tipo de relacionamento da SulAmércia com os médicos e 
os preços pagos aos profissionais, é melhor que a HapVida, daí 
a tendência dos cotistas pela SulAmérica.

Para festejar os últimos lançamentos de sua indústria 
La’Brizza, Suélio Ribeiro e Claúdia Cremozi receberam profis-
sionais da beleza para um caprichado almoço, segunda-feira 

* 


